
UFØREPENSJON – REGLER FRA 2015 
 
Ufør jeg? Skremmende? Ja, for del 
fleste av oss oppleves begrepet som 
skremmende. I alle fall dersom det 
brukes på oss selv. Uførepensjon er blitt 
et samlebegrep for ytelser der medlem-
mene på grunn av forskjellige former 
for svikt i helsa ikke kan stå i arbeidet 
på samme måte som tidligere. For noen 
vil det være permanent ut yrkes-
karrieren, for andre er det midlertidig . 
 
Viktig 
Tjenestepensjon er et gode. Uføredelen av 
det er den viktigste. Alle kan planlegg for 
alderen. Ingen vet hva som skjer i morgen. 
Sykdom og ulykker innhenter mange på ett 
tidspunkt i livet. Da er det viktig at du har 
en tilfredsstillende dekning.  
 

Med uførhet i perioder med lav inntekt, 
bidrar opptjening i tjenestepensjonsordning 
fra tidligere tider med høyere inntekt enda 
mer. Normalt tjener du opp rettigheter i 30 
år. Ved uførhet får du godskrevet 
opptjening som om du sto i stillingen frem 
til aldersgrensen, eller til 67 år dersom du 
har 70 års aldersgrense..  
 
Uførepensjon skal dekke bortfall av lønn. 
Du får derfor uførepensjon i forhold til 
reduksjon i lønn i kvartalet før du blir ufør. 
 
Opptjening i andre offentlige ordninger 
teller med. Har du tidligere hatt stilling 
som har medført innmelding i KLP, 
Statens pensjonskasse eller andre 

ordninger tilsluttet overføringsavtalen, 
ordner vi med felles utbetaling. Du trenger 
bare å forholde deg til den ordningen du er 
medlem i når du søker pensjon. Ordninger 
i privat sektor er normalt ikke med i dette. 
De fleste unntakene gjelder privatrettslige 
selskap som er eid av det offentlige. Det 
nærmeste eksemplet vi kan gi er Elverum 
Energi AS, med datterselskapet. Andre er 
Norsk Tipping AS. 
 
Krav til nedsatt arbeidsevne. 
Etter 12 måneders sykemelding, faller 
retten til sykepenger bort. Fra folketrygden 
kan du ha rett til ytelse. Det krever minst 
50 % nedsatt arbeidsevne. Denne begren-
sningen gjelder ikke i tjenestepensjons-
ordningen. EKP har i henhold til hoved-
tariffavtalen ingen nedre grense. Du må 
være minst 20 % ufør for å innvilges 
uførepensjon. 
 
Uførepensjon dekker reduksjon i inntekt på 
grunn av nedsatt arbeidsevne. Uførheten 
kan være varig, eller av midlertidig 
karakter. EKP har som målsetning å være i 
kontakt med arbeidsgiver for å bidra til at 
forholdene legges til rette for å komme 
tilbake i arbeid. 
 
Elverum kommune jobber aktivt med 
omplassering for å stimulere bruk av 
restarbeidsevne. Du er pliktig til å ta annet 
arbedi du er kompetent til. Ellers mister du 
retten til uførepensjon. 
 
Krav til dokumentasjon. 
Det enkleste er igjen å ta utgangspunkt i 
ytelser fra folketrygden. Har du fått 
innvilget stønad fra NAV, vil Elverum 
kommunale pensjonskasse (EKP) legge 
deres vedtak til grunn. Dokumentasjon fra 
deg, legen og eventuelle spesialister 
behandles av NAV, mens vi i benytter 
vedtak fra NAV som dokumentasjon.  
 



Dersom NAV ikke gir deg ytelser, kan du 
allikevel ha rett til ytelse fra EKP. Da må 
vi ha legeerklæring og egenerklæring. Vi 
kan sette krav til at du lar deg undersøke av 
fagfolk vi utpeker. I tillegg forbeholder vi 
oss retten til å innhente egen vurderinger 
på avgitte legeerklæringer dersom vi 
ønsker utfyllende informasjon. 
 

 
 
I enkelte tilfeller kan vi også ha behov for 
kontakt med arbeidsgiver. Innhenting av 
informasjon er viktig for å kunne ha et 
helhetlig grunnlag for vedtak om 
uføreytelser, eller i verste tilfelle avslag. 
 
Avslag 
Enkelt forhold gir avslag på søknad. 
Dersom du blir ufør innen 2 år etter at du 
tiltrådte stillingen, blir det vurdert om 
årsaken til nedsettelsen av arbeidsevnen 
var slik at du visste det, eller hadde grunn 
til å vite det ved tiltredelse. Dette gjelder 
ikke dersom du tiltrer stillingen fra annen 
stilling med medlemskap i offentlig 
tjenestepensjonsordning. Det vil si at 
dersom du blir innmeldt i EKP dagen etter 
at du er utmeldt fra Oslo Pensjonsforening, 
KLP eller Statens pensjonskasse eller 
andre tilvarende, gjøres ikke karenstid 
gjeldende. Tilsvarende vurdering gjøres 
ved økning i stillingsprosent. 
 
Dersom du nekter oss informasjon eller 
nekter relevant behandling eller 
undersøkelse, kan du få avslag. 

 
Selvforskyldt uførhet gir ikke rett til 
uførepensjon. Hovedtariffavtalen setter i 
tillegg krav til at det skal være med forsett. 
Et uhell i alpinbakken som medfører skade, 
er på mange måter selvforskyldt. På den 
andre siden er det lite sannsynlig at det er 
gjort for å oppnå uførepensjon, altså med 
forsett.  
 
Arbeid 
Er du delvis ufør, kan du naturligvis 
arbeide normalt i den delen som ikke 
inngår i arbeidsuførheten. Nytt fra 2015 er 
at du også i forhold til tjenestepensjonen 
kan tjene noe også i uføredelen. Ved 100 
% uførhet, kan du tjene 0,4 G. G er fra 
01.05.14 88 370. 40% av G er da 35 348. 
 
Når likningen for ett år er ferdig i oktober, 
vil vi kontrollere inntekten, og eventuelt 
kreve tilbake utbetaling eller justere 
pensjonen. Du har en informasjonsplikt. 
Den bør du benytte dersom du ser at du vil 
tjene mer enn frigrensen. Det er «surt» å 
måtte rette dette lenge etter at pengene er 
brukt. 
 
Beregning av pensjon: 
Tjenestepensjonen utgjør 25 % av G og 3 
% av pensjonsgrunnlaget når du får 
uføretrygd eller 
arbeidsavklaringspenger fora NAV. 
NAV dekker bare inntektsbortfall til 
6 G i 100 % stilling. Tjener du mer 
enn det (få i kommunen gjør det), 
dekker pensjonskassen 69 % 
istedenfor 3 %. 
 
Er uføregraden under 50 % slik at 
NAV ikke dekker. Dekker 
pensjonskassen 69 % av 
pensjonsgrunnlaget 
 
Barn 
Som nevnt innledningsvis kan 
uførhet ramme i alle faser av livet. 
For barn under 18 år tilstås du 4 % 



av pensjonsgrunnlaget som et tillegg 
for hvert barn. Det gis ikke 
barnetillegg for fler enn 3 barn. 
 
Praktiske opplysninger 
Skjema for søknad om uførepensjon 
kan du motta direkte fra oss eller fra 
lønningskontret i Elverum 
kommune. På søknadsskjemaet står 
det hvilke vedlegg som kreves. 
Dersom det er spesielle skjema som 
skal fylles ut, får du de ved samme 
henvendelse. Skjemaene er laget for 
både elektronisk og manuell 
utfylling. Ved henvendelse er det en 
fordel om du ber om at skjemaet 
fylles ut mest mulig før du får det. 
Da får du bedre anledning til å 
kontroller de opplysninger som 
allerede foreligger og det kan bidra 
til bedre forståelse av skjemaet. 
 
Utbetaling skjer normalt på samme 
dato som kommunen utbetaler lønn. 
Det vil si 15. i hver måned. Det 
trekkes skatt etter skattekort i alle 
årets måneder, med unntak av 
desember. I desember trekkes det 
ikke skatt. 
 
Uførepensjon, når stopper den? 
Midlertidig uførepensjon stopper når 
vedtaksperioden er over. Også her 
følger vi NAV. Dersom EKP er den 
eneste som yter uførepensjon, vil du 
normalt få vedtak for inntil 2 år om 

gangen. Ta kontakt i god tid før 
vedtaksperioden er over, slik at du 
slipper hull i ytelsene. 
  

 
 
Uførepensjon opphører for alle ved 
overgang til alderspensjon. Ytelser 
fra NAV får over til alderspensjon 
når du blir 67 år. Fra EKP følger det 
aldersgrensen for den stillingen du 
sto i. For de fleste er det 70 år. 
 
Spesiell ordning? 
EKP er en av flere leverandører av 
tjenestepensjon i kommunal sektor. 
Leveransen skal i utgangspunktet 
være identiske til medlemmene 
uansett hvilken leverandør arbeids-
giver har valgt. Elverum kommune 
har valgt å ha egen pensjonskasse for 
deler av sine ansatte. Som 
leverandør defineres  
våre leveranser av hovedtariffavtalen 
kapitel 2 og vedlegg 4 og 5 til 
hovedtariffavtalen. 

 
 

Kontaktinfo: 
Elverum kommunale pensjonskasse 
Postadresse: Postboks 403, 2418 Elverum 
Besøksadresse: Rådhuset, Storgata 18, 2. etasje. 
e-post Pensjon@elverum.kommune.no 
Telefon 62 43 32 99 (Sentralbord 62 43 30 00) 
Mobiltelefon 454 50 757 


